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038 465 65 60

Nervistraat 5
8013 RS Zwolle
info@utshersevoort.nl
www.utshersevoort.nl
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Kwaliteit bij leven en afscheid
met compassie en oog voor detail

Wilma Bouwmeester
Ik ben er voor u.
Voor, tijdens en na de uitvaart.
Dag en nacht bereikbaar: 06-182 837 61

www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl

SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE T
DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID E
INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLA
PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPRO
FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYS
KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGER
NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN S
SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE T
+ Ergotherapie
DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE
BIJ KANKER • DUIZELIGHEID E
+ Fysiotherapie
INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP
• SPANNINGSGERELATEERDE KLA
+ Psychomotorische
therapie• KAAKPRO
PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN
• SPORT/TAPING
FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYS
KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGER
NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN S

Een 3-gangen maaltijd
voor weinig in het wijkcentrum

Zwolle-Zuid
Van der Heydenstraat 6-1
8014 ZZ Zwolle
038 465 40 00

Zwolle-Zuid
Van der Capellenstraat 137
8014 VW Zwolle
038 465 40 00

Aa-Landen
Dobbe 72a
8032 JX Zwolle
038 453 20 22

Stadshagen
Werkerlaan 267
8043 LV Zwolle
038 420 31 00

Profitgym Zwolle-Zuid
Van der Heydenstraat 12
8014 ZZ Zwolle
038 465 40 00

Profitgym Stadshagen
Belvédèrelaan 375
8043 VD Zwolle
038 420 31 00

Profitgym Dalfsen
Kampmansweg 8b
7722 RV Dalfsen
038 465 40 00

Raalte
Iepensingel 178
8102 XP Raalte
06 1329 3668

FysioZwolle.nl

Ben jij onze nieuwe...
De kranten maken wij met een leuke groep vrijwilligers en we zijn op zoek naar nieuwe krachten. Ben jij onze nieuwe
corrector, redactielid of financiële administrateur? Bekijk ook de vacature op de achterzijde. Heb je interesse?
Wil je meer informatie? Mail naar redactie@wvzwollezuid.nl

SPECIALIST IN
REPARATIES - ONDERHOUD

Helemaal welkom – heel dichtbij – Zorg Punt Zuid

FysioMobilae

APK (BENZINE-/DIESELMOTOREN)

Stev i g e r o p u w b e n e n
s t a a n?

Katwolderweg 8b, 8041 AD ZWOLLE
038-4669777 / info@autobedrijfkok.nl

Doe mee met de Otago valpreventie cursus bij
Fysiomobilae.

www.autobedrijfkok.nl

Van der Heydenstraat 6-4 • 8014 ZZ Zwolle • 038 - 42 57 800
www.heeldemond.nl • welkom@heeldemond.nl

038 - 421 64 54 | info@fysiomobilae.nl
www.fysiomobilae.nl
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Binnen- en Buitenzonwering
Ga voor kwaliteit, kies voor Aldura Zwolle

Het hele jaar door wooncomfort met
de zonwering oplossingen van Aldura
Aldura staat al meer dan 90 jaar garant voor maatwerk en wooncomfort. In onze showroom vindt u buiten- en binnenzonwering,
horren, rolluiken, terrasoverkappingen en garagedeuren van
diverse merken. Ook voor onderhoud en reparaties bent u bij
Aldura aan het juiste adres.
De grootste Luxaflex® Galleryshop van Oost Nederland

Officieel erkend dealer van o.a.

Al sinds 1932 specialist in zonwering op maat
Voor particulieren en bedrijven

FARADAYSTRAAT 5, ZWOLLE | TEL. 038-4656555 | INFO@ALDURA.NL | WWW.ALDURA.NL

aldura-ad-260mmx310mm.indd 1
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WZZ INFORMATIEBALIE
De Pol, Gelijkheid 1
Zwolle-Zuid
Gelijkheid 1
Zwolle-Zuid
OPENINGSTIJDEN
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
		
Vrijdag

8014 XC Zwolle
038 460 9000
info@wvzwollezuid.nl
www.wvzwollezuid.nl

LEDENADMINISTRATIE / CONTRIBUTIE
WZZ lidmaatschap seizoen 2021 is € 7,50
op NL 63 RABO 0160 7747 72 t.n.v. WZZ
Meer info? Mail naar ledenadministratie@
wvzwollezuid.nl
ALGEMEEN BESTUUR WZZ

14.00 - 15.30 uur
10.00 - 11.30 uur
14.00 - 15.30 uur
10.00 - 11.30 uur

Tijdens de reguliere schoolvakanties is de
WZZ Informatiebalie beperkt geopend.

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:
		

Jurjen Zijlstra
Minne Bouta
Jan Hendriksen
Dini van der Heem
Hannie Loonstra

ERELEDEN/LEDEN VAN VERDIENSTE
Erevoorzitter:

Aalt Brinkhuis

www.wvzwollezuid.nl
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Lekker en goedkoop eten in de Keuken van Zuid
Waar kun je nog terecht voor een smakelijke drie-gangen maaltijd voor € 7,-?
Dat kan alleen in Zwolle-Zuid om de
veertien dagen op de woensdagen en
donderdagen in de oneven weken om
half zes in wijkcentrum De Pol. De professionele en enthousiaste keukenbrigade onder de bezielende leiding van chef
de cuisine Pietie Meindertsma is dan al
drie uur bezig geweest om u een lekkere
en gezonde maaltijd te kunnen serveren.
Elk half jaar worden in overleg met
de kookploeg door Pietie de menu’s
samengesteld. Voor dit half jaar is in
augustus begonnen met een barbecue en
wordt het jaar afgesloten met een viergangen kerstdiner. In de andere oneven
weken op de woensdagen en donderdagen
worden er geen alledaagse maaltijden
samengesteld. “Geen combinatie van aardappelen, groente en vlees, want dat eten
de meeste mensen thuis.” In de Keuken
van Zuid worden lekkere, gezonde en
afwisselende maaltijden gemaakt. “De
mensen vinden het leuk nieuwe dingen te
proberen en willen graag verrast worden.
Wel krijgen ze bij iedere maaltijd een
schaaltje rauwkost.” Voor veel gasten is de
maaltijd in De Pol een uitje, waar in een
gezellige en gemoedelijke sfeer een praatje
met wijkgenoten wordt gemaakt. Men
kijkt ernaar uit en de meeste deelnemers
kleden zich netjes voor het etentje in het
wijkcentrum.
Pietie Meindertsma kijkt in de week voorafgaand aan de maaltijddagen waar de
benodigde verse ingrediënten het goedkoopst zijn. Zij is “budgetkoker” en heeft
vroeger in vakantieparken gewerkt en
voor grote groepen gekookt. Ze kijkt niet
alleen naar de reclamefolders van de
supermarkten, maar ook op internet naar

aanbiedingen. Soms koopt ze groentes van
volkstuinhouders en ze heeft ook goede
ervaringen met een Turkse supermarkt.
Pietie: “Ik probeer zo scherp mogelijk in te
kopen en ook de juiste hoeveelheden
zodat we niets hoeven weg te gooien.”
Door haar jarenlange ervaring lukt haar
dat uitstekend: “Zo lekker en goedkoop
mogelijk.” Precies om half zes is de maaltijd gereed en krijgen de gasten in De Pol
als eerste het voorgerecht opgediend. Alle
ingrediënten zijn vers en er moet in de
grote keuken flink gewassen, gesneden en

geschild worden voordat de pannen op het
vuur of in de oven staan. Ook is het een
kunst dat alle gangen precies op tijd klaar
zijn om al dan niet warm opgediend te
kunnen worden. Hoewel de kookteams uit
onbetaalde vrijwilligers bestaan, zijn het
wel allemaal ervaren koks die weten hoe
ze voor groepen moeten koken.
Voordat corona begon waren de woensdagen en donderdagen meestal volgeboekt
en was er zelfs een wachtlijst. Na corona is
het aantal gasten wat achtergebleven.

Er kan per keer voor veertig gasten
worden gekookt, maar na de zomer bleef
het bezoekersaantal steken bij ongeveer
25 à 30 deelnemers. Pietie en haar kookteams willen graag voor zoveel mogelijk
wijkbewoners koken. Er is nog ruimte
voor nieuwe gasten. Wel is het nodig
te reserveren tot uiterlijk 1 dag van
tevoren bij de beheerder van de Pol,
telefoon 038-8515780. Iedereen is van
harte welkom!

TEKST / FOTO HENNIE VRIELINK

BEELDEN EN MONUMENTEN ZWOLLE-ZUID
TEKST
FOTO

In deze serie staan we telkens even stil bij één van hen.

JULIUS DE VRIES
HENK VALKENIER

DE HOEFSLAGPAAL

ODE AAN…

Wat

Voor je het weet loop of fiets je er pal aan voorbij,
75 centimeter hoog, rank en grijs in het groene veld.
Geel bemost en door de eeuwen heen licht verweerd,
valt dit paaltje weg tussen asfalt en natuurgeweld.

> een grenspaal die sinds 1308 de onderhoudsvakken
van een dijk markeert. De hoeves langs de dijk
moesten voor het onderhoud zorgen.
Waar
> Schellerdijk, net voor de rode spoorbrug naar Hattem.
Sinds
> 1 760 (daarvoor waren het houten palen).
Uiterlijk 	> zeskantige arduinstenen paal met een halve bol.
Bijzonder	> n
 r. 57, met inscriptie: R 86 V 1 D 9 (ofwel 86 roede
(1 roede = 16 voet, ofwel 4,53 meter), 1 voet en 9 duim).
Verhaal	> van de 87 in 1760 geplaatste hoefslagpalen in Overijssel
zijn er nog vijf over.
> Een andere hoefslagpaal, nr. 46, staat langs de
Fabrieksweg, onder Harculo.

Lid van verdienste:

Sjoerke Pluim

ALGEMENE ADRESSEN

Geef uw melding door op www.zwolle.nl/
meldingen of bel 14038. Zie ook:
Website: www.zwolle.nl/wijken
E-mail: wijkservicepuntzuid@zwolle.nl
Twitter: @wspzwollezuid
Facebook: het verhaal van Zwolle-Zuid.

Maar stel dat dit paaltje hier nooit was neergezet,
de dijk nooit een spade had gevoeld, al die jaren.
Dan had de IJssel kunnen doen wat ze wilde,
hadden wij Zuid dan ooit zo mooi kunnen ervaren?

WIJZ, WIJZLOCATIE DE POL
Wijkcentrum De Pol, Gelijkheid 1, 038 - 851 5780
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30 17.00 uur | www.wijz.nu / info@wijz.nu
Algemene nummer: 038 - 851 5700

WIJKCENTRA
De Pol, Gelijkheid 1, 038 - 465 9222
SIO, Thorbeckelaan 2, 038 - 465 1360
GEMEENTE ZWOLLE
tel. 14038, e-mail: postbus@zwolle.nl
Wilt u iets melden in de openbare ruimte?
Is er iets kapot of gevaarlijk in uw wijk?

WIJKPOLITIE ZWOLLE-ZUID
De Pol, tel. 0900 - 8844, www.politie.nl
Spreekuur wijkagenten in De Pol: op woensdag
van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt de wijkagenten
ook benaderen buiten de spreekuren.
Aangiften kunnen in persoon gedaan worden na
afspraak via 0900-8844.

ACTIVITEITEN WIJKENVERENIGING
De Wijkenvereniging heeft drie dierenweides onder haar hoede. Daarnaast faciliteert zij ook Yoga,
Badminton, Klaverjassen, Schaken, Tafeltennis en
Volleybal.
Voor meer informatie kunt u onze website: www.
wvzwollezuid.nl raadplegen, of ons kantoor
op De Pol bezoeken.

VOLGENDE NUMMER WZZ WIJKKRANT
Uiterste inleverdatum kopij:
maandag 14 november
Bezorging (week 25 ): woensdag 7 december
Kopij? Mail naar redactie@wvzwollezuid.nl
BEZORGINGVRAGEN
Krant niet ontvangen of een andere opmerking?
Bel met de WZZ Informatiebalie, 038 460 9000 of
mail naar info@wvzwollezuid.nl.

WIJKKRANT | Wijkenvereniging Zwolle-Zuid

PAGINA 4 - NOVEMBER 2022

www.wvzwollezuid.nl

Waar ben jij gebleven?
Het leven loopt je soms over de schoenen. In al
het zorgen voor anderen, in alles wat moet, ben je
zomaar ineens jezelf kwijt geraakt.
Gun jezelf de rust en ruimte om weer te ontdekken
wie je bent en waar jij blij van wordt. Kom weer
thuis bij jezelf.

• Warmtepompen en Hybride systemen •
• Zonneboilers •
• Vloerverwarming (ook infrezen) •
• PV-zonnepanelen •

Maak een gratis

• Elektrische CV-ketels •

kennismakingsafspraak

op www.klementine.nl

Wo r k s h o p s e n c o a c h i n g v o o r v r o u w e n o p w e g n a a r z i c h z e l f
www.klementine.nl

|

06-30936601

|

hallo@klementine.nl

Stress of Burn-Out
Klachten ?

deskundig || betrokken || betrouwbaar
deskundig
betrouwbaar

De taal van Mannen !

Bekijk meer op:

www.loohuisgroep.nl
Bekijk
meer op: www.loohuisgroep.nl
038-4681800
038-4681800
ZWOLLE

0240446.pdf 1

Groen van Prinstererlaan 50
8014 BD Zwolle
T 06 198 088 09
E grewim.middelveld@gmail.com

25-2-2020 9:53:12

Men-Taal, een Exclusief
Persoonlijk Intensief & Effectief
Traject voor Mannen met Stress &
Burn Out Klachten !
Meer info op, www.themindswitchfactory.nl/men-taal
of tel.: 06-144 34 095

Ervaar je onrust?
Zo doorgaan gaat niet werken,
maar wat wel werkt
weet je ook niet?
Christelijke coach l
Persoonlijke benadering l
Nieuwe richting l Energie l
Identiteit l Levensvragen
herman@yourney.nl
www.yourney.nl

KAPSALON SILVIA

GEVESTIGD IN ZORGCENTRUM DE KIEVITSBLOEM,
OOK VOOR BEWONERS VAN DE WIJK

OPENINGSTIJDEN
donderdag en vrijdag
van 10.00 - 14.00 uur

SPECIALE AANBIEDING NOVEMBER
Wenkbrauwen epileren en
verven van € 20,00 voor € 17,95

Bel, of loop gerust
even binnen voor
een afspraak
T 06 45 67 04 97
Patriottenlaan 3, 8014 XP Zwolle Zuid

Voor al uw
witgoed reparaties
Langstraat 7 - Wijhe
Telefoon 0570 - 52 38 99
WWW.ELEKTROCENTRUM-WIJHE.NL

Assendorperstraat 100 | 8012 CC Zwolle
T 038 421 69
28 | info@juwelierkale.nl
Horloge
batterij

Lunchen
Vergaderen
Feesten & Partijen

vakkundig vervangen
v.a. e 6,-

Assendorperstraat 100 | 8012 CC Zwolle
T 038 421 69 28 | info@juwelierkale.nl

www.wvzwollezuid.nl
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Een geboren Zwolse werd schilderes van Staphorst
In corona-tijd leidde redacteur Arie
Donders de lezers van de wijkkrant door
de straten van Zwolle-Zuid en vertelde
hoe de straat aan zijn naam kwam.
In deze bijdrage vertel ik iets over de
naamgever van de Stien Eelsinghstraat,
een zijstraat van de Vrouwenlaan.

Christiana Eelsingh werd op 1 september
1903 in Zwolle geboren. Vader Eelsingh
beschilderde rijtuigen van de Nederlandse
Spoorwegen. Hij werd ontslagen, omdat
hij deelnam aan een staking. Van zijn
hobby maakte hij toen maar zijn beroep:
hij werd fotograaf. Op Marktplaats is er
nog een fotokaart te koop met ingestanst
de woorden 'Eelsingh Zwolle'.
Het gezin woonde in de binnenstad van
Zwolle en verhuisde in 1912 naar het
tuinmanshuisje met de naam Linquenda
aan de Beukenallee 3, net aan de andere
kant van de oude brug naar Hattem. "Stien
zal", zo zegt degene die haar biografie
op papier heeft gezet, "in de IJssel hebben
gezwommen."

Stien had aanleg voor tekenen en schilderen, maar haar ouders moedigden haar
niet aan om daar haar beroep van te
maken. Ze neemt het heft in eigen handen.
Op 22-jarige leeftijd wordt ze al bestuurslid van de Zwolsche Kunstkring, doet mee
aan een expositie en wint met haar
tekeningen drie keer de Koninklijke
Subsidie voor de Schilderkunst. In 1929
kocht ze een pand aan de Ossenmarkt
29 en vestigde daar haar atelier. In die tijd
tekende en schilderde ze veel in en rond
Zwolle. Een bekend schilderij van haar uit
1932 heet Vijf Zwollenaren. Van een paar
van hen is bekend wie het zijn.
In 1935 slaat Stien haar vleugels uit. Ze
verhuist naar Amsterdam, waar ze les
neemt en lid wordt van twee kunstenaarsverenigingen. Haar atelier in Zwolle houdt
ze aan en af en toe verblijft ze in Staphorst,
waar ze een kamer huurt in het café van de
familie Zielman. Amsterdamse schildervrienden bezoeken haar en er wordt
geschilderd en gediscussieerd. Vanwege
de oorlog laat ze Amsterdam achter zich
en vestigt ze zich met haar echtgenoot
in Staphorst. In 1944 wordt dochter
Margreet in het Sophia Ziekenhuis geboren. Nu Stien met haar gezin in Staphorst
woont, krijgt de Staphorster bevolking een
nog prominentere plek in haar werk en dat
is de reden dat Stien herinnerd wordt als
schilderes van Staphorst.
Stien sloot zich niet op in Staphorst, ze
bleef in contact met kunstenaars, deed

mee aan tentoonstellingen en kreeg later
inspiratie op buitenlandse reizen. Stien
was ook betrokken bij Het Palet, de
vereniging van beeldende kunstenaars in
Zwolle, die dit jaar haar 75-jarig bestaan
viert. In 1949 wordt haar naam al genoemd als één van de docenten van
'Kunstschool Het Palet'.
Wie het expressionistisch werk van Stien
ziet, zal het onthouden en herkennen en bij
het rijden door de Stien Eelsinghstraat even
aan haar en haar Zwolse wortels denken.

TEKST INA HUISMAN
FOTO  VAN WBOOKS, UITGEVER VAN HET BOEK STIEN EELSINGH, EXPRESSIONIST VAN STAPHORST, MIEKE DE WIT, 2021
BRON  STIEN EELSINGH, 1903-1964, ROEL H. SMIT-MULLER, WAANDERS UITGEVERS ZWOLLE, 1998

• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Dryneedling
• Sportfysiotherapie
• Echografie

Fysiotherapie Berkenhove
Nieuwe Deventerweg 99
8014 AE Zwolle-Zuid
T. 038-4651736
www.berkenhove.net
fysiotherapie@berkenhove.net

Een nieuwe visgraatvloer?

Of meer weten over de diverse visgraatpatronen? Bel voor vrijblijvend advies.

Dubbel

Papaverweg 108, 8042 EK Zwolle (Westenholte) - 038 421 63 33 - www.antonekkerparket.nl

Driedubbel

Vierkant

5 0 ja a r m a a t w e r k in h o u t e n vlo e r e n
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Goudsmit aan de Landsheerlaan getuigt en wandelt met God
Wie door de Landsheerlaan loopt of
rijdt, ziet op drie plaatsen ruimtes, waarin niet wordt gewoond maar gewerkt en
die opvallen door hun puntige daken.
Vazgen Yelkencian heeft drie van die
ruimtes op nummer 75 tot zijn beschikking. Hij werkt daar als goudsmid. Hij vertelt: "In de tijd dat Zwolle-Zuid gebouwd
werd, hoorde ik van het project ambachtelijke bedrijven in de woonwijk. Dit gebied
was toen nog weiland, maar ik heb me ingeschreven en de ruimte werd mij toegewezen." Dat ging niet zonder slag of stoot.
Degene die erover moest beslissen wees in
eerste instantie zijn aanvraag af, omdat er
geen behoefte zou zijn aan meer juweliers.
Vazgen: "Hij had mijn bedrijfsplan niet
eens gelezen, anders wist hij dat ik geen
plannen had voor een juwelierswinkel,
maar voor een goudsmederij."
Het was de bedoeling dat er onder elke
puntdak een ambachtelijk bedrijf zou
komen, maar Vazgen had voor zijn goudsmederij meer ruimte nodig en kreeg twee
puntdaken toegewezen. Volgend jaar is
het dan 35 jaar geleden dat hij zich hier
vestigde. Vazgen heeft nooit de behoefte
gehad om zijn zaak uit te breiden of te ver-

hem wilden doen. "Superlief." Zo leerde
hij snel wat in Nederland belangrijk
gevonden werd. Maar, nog altijd pijnlijk:
"Bij sollicitaties werd ik soms afgewezen
op mijn uiterlijk of achternaam."

huizen. Hij houdt niet van de huidige
trend van meer omzetten en meer verdienen en zegt: "Mijn schat is in de hemel,
God zorgt voor mij." Hij heeft altijd genoeg inkomsten gehad om in het levensonderhoud van zijn gezin te voorzien. Eén
van de kinderen volgt hem straks op. Een
zoon heeft het vak van goudsmid ook
geleerd en wordt nu ingewerkt in alle
aspecten van de zaak.

Zo doet Vazgen al die jaren al het werk
waar hij van houdt in de woonwijk waar
hij graag is en waar hij getuigt over de liefde van de Here God. Hij zegt: "Meer dan
40 jaar geleden vluchtte ik uit Armenië
vanwege mijn geloof. Van dat geloof blijf
ik getuigen." De tijd van zijn komst naar
Nederland ligt ver achter hem. Hij werd,
als minderjarige asielzoeker, liefdevol
opgevangen in gezinnen, die alles wel voor

Vazgen vestigde zich met zijn goud- en
zilversmederij in een ambachtelijk bedrijfspand, zoals die ruimte toen dus werd
genoemd. Het werk dat Vazgen doet, is net
zo goed het werk van een kunstenaar als
van een ambachtsman. De sieraden die hij
maakt zijn uniek. Hij werkt het idee van de
klant uit tot een ontwerp of ontwerpt zelf
een sieraad. In alle gevallen probeert hij
iets te maken dat bij de drager past. Alles
wat hij maakt is handwerk. Hij zegt: "De
combinatie van ontwerpen, het sieraad
maken en het contact met mensen maakt
mijn werk zo boeiend.” Het gebeurt regelmatig dat een klant komt met geërfde
gouden of zilveren sieraden, die niet meer
mooi gevonden worden of stuk zijn. Een
mooie uitdaging voor Vazgen, die ze
repareert of er creatief en vakkundig een
nieuw sieraad van maakt.
www.goudsmederijyelkencian.nl

TEKST EN FOTO INA HUISMAN

Nieuwe Stadkamer De Pol
mag ‘bruisen’ maar niet téveel
Hoe zorgen we dat het ‘nieuwe Stadkamer-De Pol’ bruist maar dat er ook
ruimte blijft voor waardevolle individuele gesprekken? Praktisch gesteld: hoe
stemmen we yoga voor ouderen af met
schoolklassen die kennis maken met de
waarde van boeken lezen. Tientallen gebruikers én niet-gebruikers van De Pol
gingen met elkaar het gesprek aan over
de toekomst van het wijkcentrum aan de
Gelijkheid.
Langzaam maar zeker krijgt het samenvoegen van bibliotheek Stadkamer aan de
Van der Capellenstraat en wijkcentrum
De Pol aan Gelijkheid vorm. Het ziet er
naar uit dat de gemeenteraad later dit jaar
akkoord geeft aan de grootschalige verbouwing van het verouderde wijkcentrum. Inzet is om op de begane grond
Stadkamer en De Pol samen te voegen.
De verbouwing, waarbij zoveel mogelijk

interne muren worden afgebroken, biedt
de kans om in hartje Zuid een modern,
bruisend wijkcentrum te maken. Fris en
energiezuinig, ook niet onbelangrijk.
Inzet van de (wijk)organisaties die
gebruikmaken van Stadkamer-De Pol is
om gezamenlijk méér wijkbewoners méér
activiteiten aan te kunnen bieden. En
samen met elkaar en de wijkbewoners de
leefbaarheid in Zwolle-Zuid beter dan nu
kan te vergroten. Organisaties als WijZ
(voor ouderen), Travers (voor welzijn),
het Sociaal Wijkteam (voor mentaal en
fysiek welzijn), de Wijkenvereniging en de
bibliotheek hebben al aangegeven wat zij
belangrijk vinden als uitvalsbasis voor de
wijkwerkers. Onlangs was het aan de wijkbewoners om te laten weten of ‘hun’ wijkorganisaties met goede ideeën zijn gekomen. Dat is het geval: er was veel tevredenheid over de ‘voorlopige ontwerpen’ die
besproken werden. Met name de open

ruimtes in het ontwerp spraken aan, evenals in algemene zin de modernisering van
het (nu wat vervallen) wijkcentrum. Vanzelfsprekend zien de wijkbewoners ook de
uitdaging die de architect straks heeft als
hij van de gemeenteraad een definitief
ontwerp mag maken: hoe zorg je dat je al
die doel-groepen op positieve wijze met
elkaar in contact brengt én dat er nog
ruimte blijft voor het persoonlijke gesprek.

Herfst

Of dat de biljarters rustig kunnen spelen?
Het wensenlijstje van de deelnemers aan
de inspraakbijeenkomst gaat natuurlijk
mee in de briefing van de uiteindelijke architect van Stadkamer-De Pol. Mét de belofte dat als er volgend jaar een ‘definitief ’
plan is bewoners nog een keer mee kunnen
denken over hún nieuwe ‘hart van Zuid’.

BRON SERGE WESTERDIEP

TEKST EN FOTO PIET VAN DER KRIEKE

In de herfst zijn er ook hele mooie dagen om eropuit te gaan. Als je wilt genieten van de mooie herfstkleuren dan is het Engelse Werk een
goede plek om eens naar toe te gaan.

Wil jij ook een keer met een bijzondere foto in de krant? Mail het naar redactie@wvzwollezuid.nl

www.wvzwollezuid.nl

30 JAAR ERVARING EN PASSIE
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TROUW EN ROUW BLOEMWERK
Volledig weer geopend!
7 dagen per week

p
i
r
g
e
b
l
o
v
DE BACHBIJBEL
k
a
a
m
s
Een

Check
Sellekamp 14

| 8014 DR Zwolle | 038 - 457 90 35 | www.swolschbloemenhuys.nl

PRESENTATIE VAN

ons ook op

eethuiszuid.nl

op dinsdag 13 maart

ook ruime keuze van vegatarische
LOCATIE
Dominicanenklooster
en glutenvrije
snacks
AANVANG
20.00 uur

ZALENCENTRUM
THEATER
GRAND CAFÉ

PROFESSIONEEL
IN GASTVRIJHEID

SNACKBAR

NA AFLOOP hapje, drankje en praatje
Sellekamp
10
~ 8014 DR Zwolle
in onze winkel

038 -www.goedhartboeken.nl
465 21 50

INFO

Wijkkrant volledig open 85 x 95 mm.indd 1

Assendorperstraat 79 | 8012 DG Zwolle
tel 038 - 421 98 02 | info@goedhartboeken.nl

30-09-2021 14:35

meer dan
woorden

Assendorperstraat 79 | 8012 DG Zwolle
tel 038 421 98 02 | verkoop@goedhartboeken.nl

Nieuwe pedicurepraktijk heeft ruimte voor klanten!
Nieuwe pedicurepraktijk heeft ruimte voor klanten!
Adres:
Schellerpad 28, 8017 AM Zwolle
Telefoon:
06-2140106828, 8017 AM Zwolle
Adres:
Schellerpad
Mail:
info@voetzorgpuur.nl
Telefoon:
06-21401068
Mail:
info@voetzorgpuur.nl
Bel of mail voor een afspraak.
Bel of mail voor een afspraak.
www.voetzorgpuur.nl
www.voetzorgpuur.nl
Aangesloten bij Provoet
Wij
behandelen
geen diabetische en reumatische voeten
Aangesloten
bij Provoet
Wij behandelen geen diabetische en reumatische voeten

Vegro is jouw zorgwinkel
voor het lenen, huren en
kopen
van
hulpmiddelen.
Vegro is
jouw
zorgwinkel
voor het lenen, huren en

Waar
kun
je ons
vinden?
kopen
van
hulpmiddelen.
Vegro zorgwinkel Zwolle
Waar kun je ons
Vechtstraat
104,vinden?
8021 AZ
Vegro zorgwinkel Zwolle
Telefoon: 0900 – 288 77 66
Vechtstraat 104, 8021 AZ
Telefoon: 0900 – 288 77 66

Gestilde honger naar groen gras
Als je goed kijkt
naar postcodegebied
8014-8019, zit er meer
leven in dan wonen, werken en
recreëren alleen. Een korte kroniek met
beide benen op de grond.
Is het melancholie, of geen voetballende
kinderen? Feit is dat ik opleefde toen
mijn dochter zaterdagmiddag zei dat ze
voetballen ging kijken. Niet op tv of
YouTube, maar live op het voetbalveld.
Het moet niet gekker worden, vroeger
nooit samen met het bord op schoot

Studio Sport gekeken en sporters altijd
vond stinken naar zweet. Het balletje kan
raar rollen.
ZAC… Z.A.C., in Zuid bleek het doel,
gezellig met wat vrienden naar bevriende
voetballende boys kijken. Ik zag mijn
kans: hier kon ik mijn amateurvoetbal-geschiedeniskennis etaleren. Laten
zien dat ik ook vroeger een bal getrapt
heb, ‘onze’ Bep Bakhuys via via nog
kende en de bloedgroepen ten opzichte
van SVI en Zwolsche Boys doorgrond.
Maar ja, waar hoor ik zelf bij?

Toch, de herinneringen aan mijn voetbalverleden wakkerden aan. De geur van
vallende najaarsbladeren op een vochtige
grasmat kwam binnen. Het beeld van
trouwe supporters achter de reclameborden, met walmende koffie of een peuk,
liet me niet meer los. Met natuurlijk de
zoete belofte van de snel schemerende
derde helft, met bier en broodje bal.
Het enthousiasme vlamde op: ‘Eigenlijk
zou ik best wel mee willen…’ In ieder
geval, ’s middags terug van de boodschappen was het via WhatsApp-foto’s

toch nog even nagenieten. Hoewel, alleen
kantinetafels vol speelkaarten en bierkannen; geen bal en grasspriet gezien.
Maar, genoeg nostalgie voor een heimelijke herbeleving van het zaterdagse
All Stars-gevoel: weer even groen als
gras.

WEL
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RIJWEL
TWEEWIELERS

D E F I E T S E N S P E C I A A L Z A A K VA N Z W O L L E - Z U I D E N O M S T R E K E N !

Fietsreparatie op locatie
Mobiele fietsreparatie
Tweedehands fietsen
TWEEWIELERS
& nieuwe fietsen
Fietsonderdelen & accessoires

NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN
ONDERDELEN & ACCESSOIRES

atie

en

Piersonware 55
Piersonware
0642927646
42927646
06

accessoires

info@rijwel.nl
info@rijwel.nl
www.rijwel.nl
www.rijwel.nl

Bezoek onze winkel met een ruim
assortiment nieuwe en gebruikte
stadsfietsen, elektrische fietsen en
kinderfietsen en ervaar onze kennis,

SERVICE & TECHNIEK

Rob van
van Rijn
Rob
Rijn
Fietsenmaker
Fietsenmaker

ocatie

www.wvzwollezuid.nl

service en klantvriendelijkheid!

Nieuwe Deventerweg 58, 8014 AJ Zwolle
Tel. 038-8200291
info@bartdefietsenmaker.nl

WIJ ZIJN U GRAAG
VA N D I E N S T !

W W W. B A R T D E F I E T S E N M A K E R . N L

Vertouwd onderhoud bij
Autovakmeester Dingerink

EEN PRAKTIJK MET RUIM
20 JAAR ERVARING IN DE
KINDERFYSIOTHERAPIE

Altijd vertrouwd onderhoud:

• 24 Maanden garantie op onderdelen en reparaties
• Onderhoud, reparatie en APK van alle merken
• Uitsluitend gebruik van A-merkonderdelen
• Onderhoud met behoud van fabrieksgarantie
• Goed opgeleide en servicegerichte technici
• Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 - 18.00 uur
Stokmeesterslaan 3, 8014 GM Zwolle | T 038 453 0191 | I www.kinderfysioderegge.nl | E info@kinderfysioderegge.nl

Kleine Veerweg 9

autovakmeesterdingerink

DINGERINK

8017 BP Zwolle

IJsselcentraleweg 1, Zwolle,
038 - 465 09 44
www.autovakmeester.nl

038 460 27 98
Stien Eelsinghstraat 4, 8017 HX Zwolle
T 038-465 09 89 | E info@gerlinda.eu

OPROEP

Uiterlijke
verzorging
de mens
Uiterlijke
verzorging
siertsiert
de mens

in deze
krant?
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Kinderopvang
Het Molletje
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Neem dan een kijkje op mijn website
www.hetmolletje.nl of neem contact op
voor meer informatie.
Beschikbaar op maandag, dinsdag, woensdag
en donderdag van 07.00 tot 18.00 uur.
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Bent U op zoek naar kleinschalige opvang
in huiselijke kring waar ieder kind zichzelf
mag zijn?
AP K

Kinderopvang Het Molletje - Mirjam Mols
T: 06-42025160 / E: mirjam@hetmolletje.nl
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De hand van Mustang Sally
door Eva Postuma de Boer (2022)

Leest u een goed boek en wilt uw recensie delen met de inwoners
van Zwolle Zuid, mail het naar redactie@wvzwollezuid.nl

Het begin van het boek komt keihard bij
je binnen. Op de dijk voor het huis van
de familie de Ridder wordt hun 6-jarige
zoon Abel door een vrachtwagen aangereden en overlijdt daardoor. Wat een
tragedie voor dit gezin en voor de overgebleven 9-jarige dochter die te midden
van het verdriet van haar ouders haar
weg probeert te vinden.

De levens van de gezinnen en hun verwevenheid worden besproken in verschillende periodes, beginnend in het jaar 1978
waarin het ongeluk gebeurde. Het einde
speelt in deze tijd, 2019. In vijf delen leven
we mee met de personen: ouder geworden, studies gedaan, banen gekregen,
relaties aangegaan en vooral hoe men
omging met het verdriet over Abel.

Ook de andere gezinnen aan de dijk
krijgen in dit boek alle aandacht. De
betreffende vrachtwagenchauffeur woont
er en heeft zijn eigen verdriet. Niet alleen
van het door hem veroorzaakte leed maar
ook over zijn eigen leven, zijn vrouw en
hun zoon met een beperking.

Een belangrijke rol in het boek is weggelegd voor Kjeld, het ‘troostkind’. Geboren
ongeveer een jaar na het ongeval. In alles
blijkt hij niet het engelachtige te hebben
van Abel maar juist het tegenovergestelde
te zijn: tegendraads, lak aan regels, vrijgevochten etc. Maar met zijn blije lach en
liefde voor het leven neemt hij veel mensen voor zich in. Een mooi beeld schetst
de schrijfster van zijn rol in het gezin de
Ridder maar ook zijn belang voor de
andere mensen aan de dijk.

Het derde gezin dat een rol speelt in dit
boek is door godsdienst zo in zichzelf
gekeerd en van de buitenwereld afgesloten
dat je meteen medelijden voelt met de
kinderen. Dat er toch, door de heg heen,
een mooie, vergaande vriendschap ontstaat tussen één van de dochters en het
‘overgebleven’ zusje van Abel wordt heel
mooi beschreven.

Hoe beide ouders het verdriet proberen te
verwerken is zeer verschillend en wordt
mooi beschreven. Moeder Louise valt stil
in haar leven en kan haar werk als

kostuumnaaister niet meer uitvoeren.
Vader Rijk (kunstenaar) stort zich nog
meer als voorheen op het boetseren van
handen. Het moeilijkste wat er is, volgens
hem. Dit is dan meteen een verwijzing
naar de titel van het boek. Maar wie is dan
Mustang Sally? Daarvoor moet je het boek
lezen. In het laatste deel zul je haar
ontmoeten en vallen er uiteindelijk dingen
op zijn plaats.

BLIJVEN LEZEN

Vanaf de eerste bladzijden weet de schrijfster je bij de keel te grijpen. Ook al is het
onderwerp best zwaar, de ellende van
anderen en hoe om te gaan met het overlijden van een dierbare, toch is het allemaal zo mooi neergezet dat je verder wilt
lezen en een beeld wilt krijgen van hoe de
levens van de verschillende personen
verder zullen verlopen.
Eva Posthuma de Boer (1971) is theaterproducente en schrijfster van romans,
kookboeken en columns, (voor o.a Het
Parool en de Volkskrant). De hand van
Mustang Sally is haar zesde roman.

Het boek is te leen in de Bibliotheek en te
koop bij de boekhandel.

TEKST PETRA HARKEMA
BRON FOTO UITGEVERIJ
AMBO/ANTHOS

Planten- en zadenruilbeurs
Ons Genoegen
zaterdag
19
novembe
r

Afgelopen zaterdag 8 oktober was er op
onze tuinvereniging Ons Genoegen in
Zwolle-Zuid een planten- en zadenruilbeurs in samenwerking met Groei en
Bloei afdeling Zwolle.
Ruilbeurs is eigenlijk niet het goede woord
hiervoor, iedereen kan wat brengen en/of
wat halen. Het zonnetje scheen en onder
het genot van een kopje koffie of thee en
een plak cake werden er ervaringen uitgewisseld over tuinieren in het algemeen en
de aanwezige planten in het bijzonder.
Er is veel gewisseld van eigenaar, maar wat
er nog over is wordt geschonken aan stichting Straatboer, een stichting in Zwolle
met als doel de stad te vergroenen.

BRON

www.winkelcentrumzwollezuid.nl
Stichting Zwolse Zot organiseert namens de Winkeliersvereniging
Zwolle-Zuid en de Wijkenvereniging Zwolle- Zuid de Sinterklaasintocht.

KARIN GROTENBREG
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VRIJDAG KOOPAVOND
tot 21.00 uur

Internationaal dansen
‘vier het leven’
VERBINDEN MET JOUW UNIEKE KRACHT!

leven in balans
en vanuit vrijheid
Kies bewust en creëer het leven waar je diep van binnen zo naar verlangt!

SHE BLOSSOMS | COACHING VOOR VROUWEN
Vanuit een allesomvattende aanpak: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau

www.sheblossoms.nl

Lijkt het je wat om lekker te bewegen op mooie muziek? Kom dan vooral eens langs bij het internationaal
dansen! Hier werken we met soepele bewegingen aan je conditie en het actief houden van je hersens.
Internationaal dansen wordt op meerdere locaties in Zwolle door Wijz aangeboden. Elke week wordt er met elkaar gedanst op specifieke klanken van muziek met streekgebonden instrumenten. De muziek waarop gedanst
wordt komt uit verschillende landen en streken, zowel binnen als buiten Europa. Het ritme van deze muziek
nodigt uit om de eenvoudige dansbewegingen eigen te maken, waarbij samen plezier maken het uitgangspunt is.
Dus lukt het even niet meteen, dan doen we het gewoon nog een keer en zonodig nog eens.
Tussendoor is er tijd voor een kop koffie of thee en is er
tijd voor elkaar. Ben je enthousiast geworden? Je bent
van harte uitgenodigd voor een gratis proefles bij ons op
locatie!
Wie zien je graag op één van de volgende locaties:

• Reparatie
en tassen
• Reparatie
kledingkleding
en tassen
• Messen
en scharen
• Messen
en scharen
slijpenslijpen
• Spaanse
sloffen/babyslofjes
• Spaanse
sloffen/babyslofjes
• Tassen,
portemonnees
en broekriemen
• Tassen,
portemonnees
en broekriemen
es
• Sleutels, sleutelhangers
en naamplaatjes
• Horlogebandjes
div. maten en kleuren
• Uitverkoop
zakmessen en
• Sleutels,
sleutelhangers en naamplaatjes
multitools
korting
• Schoeisel
cleanen25%
en/of
poetsen
al 30 jaar
aker
erschoenm
st
ee
m

k
ok
book
Like ons op Facebook

LOCATIES:

De Terp: elke donderdag van 10.00 – 11.15
De Pol: elke dinsdag van 10.30 - 11.45
Kulturhus De Elshof: elke dinsdag van 14.30 - 15.45

MEER INFORMATIE?

Bel met Wijz Welzijn (038 – 8 515 700)
Of mail Info@wijz.nu

KIJK OOK EENS OP

WWW.WVZWOLLEZUID.NL
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GRATIS
PARKEREN

WijZ Activiteiten voor senioren
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DE ELEKTRONICA- EN WITGOEDSPECIALIST VAN ZWOLLE
Bij EP:Stadshagen en EP:Zwolle gaan we net dat
stapje verder. Zo kunnen onze eigen specialisten
naast bezorgen en installeren ook:
• Kabels verlengen en leidingen verplaatsen
• Je defecte apparaat repareren
• Nieuwe contactpunten maken
• Je inbouw apparatuur inmeten en monteren

EP:Zwolle

Ministerlaan 268 - 8014 XM Zwolle - Tel: (038) 8500100 - epzwolle.nl

Koffiedrinken bij de buurtkamer, sport- en culturele activiteiten
Gezellig een bakje koffiedrinken? Of liever lekker bewegen en samen sporten, de benen strekken en de natuur in?
WijZ Welzijn biedt vele verschillende activiteiten voor senioren. Nieuwsgierig? Kom gerust een keer langs bij één
van de buurtkamers voor een bakje koffie, een praatje of een leuk spel. Doe mee met een proefles sport en spel,
fitgym, koersbal, yoga, tekenen en schilderen, zingen of een van de vele andere activiteiten.
Gezelligheid bij de buurtkamers
Bij de Buurtkamer is het altijd gezellig! De buurtkamer heeft een open en laagdrempelig karakter waarbij ontmoeten centraal
staat. Tegen betaling van €3,- krijgt u koffie en/of thee met wat lekkers en er is altijd een activiteitenbegeleider aanwezig.

DE PLEK VOOR
JOUW FEESTJE!
- perfect voor grote groepen
- uitgebreide keuze eten,
drinken en ijs
- parkeren voor de deur
- in overleg is alles mogelijk
- wij ruimen de rommel op

Klinkha mer

WINKELCENTRUM ZWOLLE-ZUID

n i e u w PASFOTO’S
KLAAR TERWIJL
U WACHT

.Zonnen zonder afspraak
..Gratis drankje
hygiëne
..Uitmuntende
Ruime cabines
personeel
..Opgeleid
Banken voorzien van Aquanevel
en Airco
.Aromatherapie
Gratis parkeren voor de deur
.7 dagen per week geopend
Hogenkampsweg 31 | Van der Capellenstraat 276
ma-vrij 09.00- 22.00 za 10.00 - 20.00 zo 11.00 - 19.00

Van der Capellenstraat 145b
T (038) 7370142

delifrancekwalitariazwolle
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Feestelijke heropening Kringloop voor Red een Kind
Het is alweer vijf jaar geleden dat de
eerste plannen werden gemaakt voor het
starten van de Kringloop voor ‘Red een
Kind’ aan de George Stephensonstraat
in de Marslanden. In de kringloop
werken alleen maar vrijwilligers, zodat
het grootste deel van de opbrengst gedoneerd kan worden aan de ontwikkelingsorganisatie Red een Kind. Die organisatie geeft toekomst aan kinderen in
armoede, hun familie en hun hele omgeving. Vrijwilligers vinden het fijn om
zich in te zetten voor een goed doel.
Inbrengers van goedbruikbare spullen
en kopers vinden ook dat dit goede doel
meerwaarde geeft aan deze kringloop.
Vijf jaar later breidt de kringloop uit,
zodat er meer ruimte is om al die leuke
spulletjes een mooie plek te geven. De mogelijkheid tot uitbreiding onder hetzelfde
dak bleek er te zijn: De buren van Aximatras wilden wel een deel van hun ruimte opgeven. Met het verplaatsen van de
tussenwand tussen beide winkels kreeg de
Kringloop voor Red een Kind er 100 m2 bij!
Begin oktober was de dag van de kringloop. Door de branchevereniging werd op

dat moment de balans opgemaakt, waaruit
bleek dat kringloopwinkels inmiddels een
positief imago hebben en dat er veel spullen ingebracht en verkocht worden. Ook
jongeren tonen hun aankoop trots aan
vrienden met de opmerking: "Gescoord in
de kringloop!"
Zo vinden allerlei mensen hun weg naar
de Kringloop voor Red een Kind. De één
wil bewust duurzaam leven en koopt daarom bij voorkeur tweedehands. Een ander
heeft wat minder te besteden en weet dat
er in de kringloop pareltjes te vinden zijn.
Weer anderen zijn op zoek naar een
bijzonder item of kopen een voorwerp dat
herinnert aan opa en oma. Verder zijn er
mensen die komen voor de sfeer met in
het achterhoofd: "Wie weet waar ik tegenaan loop?". Het bestuur is trots om te kunnen melden dat er inmiddels in Berkum,
Amersfoort, Groningen en binnenkort in
Hardenberg ook een kringloopwinkel
voor Red een Kind te vinden is.
De medewerkers van de Kringloop horen
vaak: "Wat is het hier overzichtelijk en
schoon, het is zo leuk om hier lekker rond
te neuzen." Zulke complimenten stimuleerden het bestuur en de 50 vrijwilligers

om de winkel uit te breiden. De lees- en
koffietafel komt terug, zodat het winkelen
bij de Kringloop echt een beleving wordt.
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 november is
de feestelijke heropening van de Kringloop voor Red een Kind. Kom langs en laat
u verrassen door feestelijke gezelligheid
en natuurlijk: leuke spulletjes, teveel om
op te noemen!

TEKST  INA HUISMAN
FOTO  HENK VALKENIER

Redactielid verplaatst zijn radiografische
wedstrijdzeilboten in een koffer
Wim Houdé is ons grafisch redactielid
en heeft een hobby die niet iedereen
heeft. In deze wijkkrant vertelt hij over
zijn passie namelijk over zijn radiografisch bestuurbare wedstrijdzeilboten.
Vroeger hadden mijn vrouw en ik zelf een
zeilboot, maar deze werd vervangen door
een motorjachtje met alle luxe aan boord.

Door deze hobby kreeg ik het gemiste gevoel van zeilen
weer snel terug, ook al gaat dat in het klein!

We wilden graag wat langere tochten naar
het buitenland maken. Vijf jaar geleden
ontmoette ik iemand in de jachthaven van
Maastricht, die zeer enthousiast aan
radiografisch modelwedstrijdzeilen meedeed. Het zeilen bleef kriebelen en deze
hobby leek voor mij de oplossing.
Net op dat moment was de modelzeilboot
van het type ’DragonForce 65’ (afgekort
DF65) op de markt gekomen, ontwikkeld
door een groepje Engelsen die hun ideeën
lieten uitwerken in China. Uitgangspunten waren een absolute eenheidsklasse,
boten die absoluut gelijk zijn aan elkaar,
die zeer betaalbaar (in Nederland €225)
moest zijn, waardoor de beste zeiler en
niet het meeste geld zou kunnen winnen.
De prijzen van vergelijkbare boten konden
toen wel tot € 3000 euro oplopen. Het
concept sloeg wereldwijd geweldig aan.
Als een rage werden zo’n 65000 boten
verkocht. Vooral in Engeland, Zweden,
Australië, Amerika en Zuid Afrika, maar
ook in Nederland. Je kan dus zomaar aan
wedstrijden, waar ook ter wereld, meedoen. Slechts enkele Nederlanders doen
dit regelmatig.
Een paar jaar later ging het groepje Engelsen alweer bij elkaar zitten, om een grotere
boot te ontwikkelen gelijk aan het concept
van de DF65. Zij vonden, dat een modelboot 1 meter lang moest zijn, om het
’badeendjes-effect’ te voorkomen. Met
deze lengte snijdt een boot beter door de
golfen. Het werd de ‘DragonFlyte’ (DF95).
Deze bootjes hebben geen motor, want
vooruitgaan doe je met het zeil en de wind.
Naast een kleine accu zitten er ook twee
servo’s in, één om te sturen, en de ander
om het zeil aan te trekken of te vieren. Als
je het bootje in het water zet, kan je alles
met de zender regelen. Belangrijk is om de
boot goed waterdicht te houden om de
elektronica te beschermen. Afhankelijk
van de wind, is de snelheid hoog. Je moet
dan aan de kant soms hard mee rennen.
Nu ik enthousiast was geworden, wilde
ik graag bij een groep om wedstrijden te

zeilen. Die vond ik in Blokzijl. Met de
‘Blokzeilers.nl’ varen we iedere zondagmorgen wedstrijdjes, met ± 12-20 DF65
boten. Niet voor een grote beker, maar gewoon voor de gezelligheid. Toch kan het er
op het water fanatiek aan toegaan. We zeilen het hele jaar door, zolang er geen ijs ligt.
Ook zijn er een aantal demo-boten, die
nieuwe zeilers mogen gebruiken om te proberen in de wedstrijd. Soms ervaren wedstrijdzeilers, maar ook mensen die totaal
nog niet kunnen zeilen. Door de andere
behulpzame zeilers wordt dit snel geleerd.
Aangezien ik geen auto tot mijn beschikking heb, kocht ik voor het vervoer een
geweerkoffer. In dik schuimrubber sneed
ik de vorm van de boot, de afneembare
kiel en de zender. Op mijn scooter maakte
ik twee houten steunen met heel dik elastiek, waar de koffer redelijk schokvrij in
kan hangen. Blokzijl is dan goed te doen,
maar verdere locaties worden moeilijker.
Ieder jaar vaar ik mee met het grachtenrondje Sneek met 65 deelnemers. Best
lastig, om als niet-Sneeker te weten aan
welke kant van de gracht je moet lopen. Je
loopt jezelf zomaar ineens klem tegen een
tuin, of een huis, terwijl je boot uit het
zicht verdwijnt. Ook tijdens de Sneekweek
is de DF65 een wedstrijdklasse.
Opmerkingen van voorbijgangers zijn
er ook: ’’Ach kijk, die grote mannen en
vrouwen.’’ En op een botenbeurs tegen de
kinderen: ”Wij gaan even naar een boot
kijken, blijven jullie maar even bij die
speelgoedbootjes” Gelukkig is er is ook
altijd echte belangstelling!
In Zwolle (Zuid) ben ik altijd op zoek naar
een goede zeillokaties, waar eventueel
gevaren zou kunnen worden. Helaas is dit
vrijwel onmogelijk door ondiep water en
plantengroei.
Heeft u ook zo’n leuke hobby, laat het ons
dan weten. (redactie@wvzwollezuid.nl)

BRON WIM HOUDÉ

www.wvzwollezuid.nl
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Flip Steenbergen van ROVA gaat met pensioen
Zwolle-Zuid inwoner Flip Steenbergen,
Medewerker Servicedienst ROVA kan
zich zijn eerste werkdag in mei 1973 nog
goed herinneren. Hij ging aan het werk
bij een bestratingsbedrijf, dat bezig was
met wegwerkzaamheden aan een spoorwegovergang in Barneveld. Van zijn
nieuwe baas kreeg hij opdracht een bult
keien van de ene kant van het spoor naar
de andere kant te sjouwen. Na ruim
vijftig jaar gaat Flip volgend jaar met
pensioen, maar eind oktober is hij al
gestopt met zijn werkzaamheden. Hij
had veel verlof- en overuren niet opgenomen. De afgelopen vijftien jaar was
Zwolle-Zuid zijn werkterrein. Nu krijgt
hij niet alleen meer tijd voor zijn zes
kleinkinderen, maar ook voor het
fokken en tentoonstellen van kleurkanaries.
In 1979 is hij als stratenmaker in dienst
gekomen bij de gemeente Zwolle en werd
ambtenaar. Samen met zijn collega’s van
de stratenmakersploeg deden ze vooral
veel herstelwerkzaamheden. Toen de
stratenmakersploeg werd opgeheven ging
Flip werken voor Algemeen Onderhoud.
“Ik kwam bij de rioolploeg en werd ingezet voor huisaansluitingen, aanleg, oplossen van verstoppingen en rioolinspectie.”
Daarna ging hij als Servicemedewerker
Civiel naar Stadsbeheer “en werd de binnenstad mijn domein.” Het plaatsen en
wijzigen van verkeersborden, toezicht
houden op het schoonspuiten van de rioleringen, het zorgen dat bij evenementen
de pleinen en straten goed werden ingericht met afzettingen en een juiste verkeersafwikkeling. Bij de Halve Marathon
van Zwolle moeten de paaltjes in het fietspad op de dijk op tijd worden verwijderd
en na afloop ook weer keurig worden
teruggezet.
Zo’n tien jaar geleden zijn Flip en zijn

collega’s overgegaan naar ROVA, omdat
de gemeente het beheer en onderhoud van
de openbare ruimte wilde uitbesteden aan
een extern bedrijf. Dit had geen grote gevolgen voor de werkzaamheden van Flip.
Hij bleef in Zwolle-Zuid werkzaam. Veel
inwoners hebben hem wel eens gezien als
hij met zijn ROVA-vrachtwagentje de wijk
binnenkwam; de laadbak volgeladen met
verschillende verkeersborden, informatieborden, dranghekken, rood-witte verkeerspionnen en zijn schop. Bij evenementen, omleidingen en wegwerkzaamheden
zorgde Flip ervoor dat de weggebruikers
tijdelijk een veilige alternatieve route kon-

den volgen. Bij het veiligstellen van het
wielerparcours voor de Ster van Zwolle
hebben hij en zijn collega’s wel eens een
compliment gehad van de Internationale
Wielerunie: “De jongens in Zwolle hebben
de boel prima voor elkaar.” Ook wel
minder leuke dingen meegemaakt. Flip
werd tijdens zijn storingsdienst soms
opgeroepen bij dodelijke ongevallen op de
rondweg: “Dan moest je de boel veiligstellen en zag je soms dingen die je liever niet
had gezien.”

tien jaar geleden: “In het begin was ik
huiverig, maar achteraf is het meegevallen. Wel hebben we een aantal rechten
moeten inleveren.” Hij en zijn collega’s
verloren hun ambtenarenstatus, maar ook
bij ROVA heeft Flip plezierig gewerkt:
“Ik was altijd gek op mijn werk en had
prettige collega’s. Ik had veel vrijheid en
kon mijn werk voor een groot deel zelf
indelen. Vanaf het begin heb ik altijd aan
de weg gelopen en dan word je wel zelfstandig en leer je jezelf te redden.”

VEEL VRIJHEID

TEKST EN FOTO HENNIE
VRIELINK

Flip over de overgang naar ROVA, zo’n

Jubileumconcert vrouwenkoor Gioia van Vivaldi tot Abba
Korenliefhebbers kunnen hun hart
ophalen. Het vrouwenkoor Gioia geeft
aanstaande vrijdag 4 november vanaf
20.00 uur een afwisselend en veelzijdig
jubileumconcert in de Koningskerk in
Zwolle-Zuid, Landsheerlaan 5. Kaartjes
van € 15 zijn voor aanvang van het
concert bij de ingang van de zaal
verkrijgbaar. Enkele jaren geleden wilde
het koor al zijn 20-jarig jubileum vieren,
maar corona gooide roet in het eten.
Vrijdagavond voor de pauze klassieke
muziek en na de pauze liederen uit het
rijke verleden van Gioia zoals populair
klassiek en muziek uit films en musicals.
Het koor wordt begeleid door hun vaste
pianist Marijn Siero. Ook zullen drie
jonge professionele solisten en het
Zwolse orkest Musica Michaelis het
vrouwenkoor bijstaan en er samen een
hoogwaardig optreden van maken.
De wijkkrant sprak met koorlid Karla
Kamphuis, die al bijna vanaf het begin
meezingt en de secretaris van Gioia,
Roelia Wilms. “We zijn in 1999 begonnen
met een groep van negen vrouwen in een
huiskamer aan de Brederostraat in de
Wipstrik. Al gauw werd de groep groter en
de huiskamer te klein en zijn we voor de
repetities uitgeweken naar basisschool De
Phoenix in Zwolle-Zuid.” Het vrouwenkoor groeide in de kortste keren naar
veertig leden en is in 2003 een vereniging

geworden. Sinds twee jaar oefent het koor
iedere dinsdagavond in De Koningskerk;
“een geweldige ruimte met een goede
akoestiek, waar je heel fijn kunt zingen.”
Ze treden zo’n vijf keer per jaar op tijdens
kerstconcerten en bij jaarlijkse evenementen als Open Monumentendagen en
Zwolle Zingt. Ook hebben ze in ZwolleZuid meegedaan aan de muziektheater-

voorstellingen Requiem voor de IJsselcentrale en De Kringlopera. Optredens in
verzorgingshuizen eindigen altijd met ‘In
een Rijtuigie’: “dan kunnen de mensen
meezingen.”

HOGER NIVEAU

Vanaf het begin heeft het koor gekozen
voor een afwisselend repertoire: “Van Te

Deum Laudamus tot Super Trouper.”
Karla: “Juist die combinatie is zo leuk.”
Gioia is een driestemmig koor met sopranen, mezzosopranen en alten. “We kunnen goed zingen zonder mannen en het
klinkt mooi.” Joan Jonkman is sinds 2003
de dirigent van Gioia. “Zij is een enthousiaste dame met humor, maar ook wel
streng.” Sinds haar komst is er geleidelijk
gekozen voor een iets ander repertoire op
een wat hoger niveau. Het is allemaal wat
serieuzer geworden en minder vrijblijvend dan in het begin. Nieuwe leden
moeten eerst een stemtest doen; niet
alleen om te horen of de stem van
voldoende kwaliteit is, maar ook om te bepalen of de stem past in het koor. “Joan
heeft een ontzettend goed gehoor en ze
zoekt bewust naar harmonie in de stemmen.” Als voorbereiding op het jubileumconcert moest er flink geoefend worden
en in aanloop naar het concert kregen de
koorleden ook huiswerk mee. Ze konden
thuis op de website van de vereniging naar
de muziek luisteren en nazingen. Karla en
Roelia benadrukken wel dat Gioia niet
alleen een serieus dameskoor is, maar ook
een warme club vrouwen met een grote
onderlinge saamhorigheid, die nieuwe
leden goed opnemen in hun groep.
“De sfeer is prettig.”

TEKST EN FOTO HENNIE
VRIELINK
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Neil Young Tribute en
cello-klassiek bij ZZUit
November is een passende maand voor de licht-melancholieke muziek van poplegende Neil Young. Hij treedt
nog steeds op, maar natuurlijk komt deze wereldster
niet in eigen persoon naar wijkcentrum SIO in Zwolle.
De Neil Young Tribute Band brengt een vertolking die
dicht in de buurt komt.
Helaas voor iedereen die nu opveert om een kaartje te
kopen: de zaal is op 18 november uitverkocht. Plaatsing
op de wachtlijst is nog wel mogelijk. Het is aan te bevelen
om dat te doen, want er kunnen altijd bezoekers ziek
worden en annuleren. En bij veel wachtlijst-aanmeldingen kan ZZUit overwegen om de band nog een keer uit te
nodigen.

Niks leuks om aan te trekken?

Er zijn nog wel kaarten voor de volgende voorstelling:
klassieke muziek op 9 december. De jonge, talentvolle
celliste Hanneke Rouw speelt dan suites van Bach die
worden gerekend tot de mooiste composities voor cello
ooit gemaakt. Voor de echte liefhebbers van klassiek,
maar ook voor mensen die er eens mee kennis willen
maken. De sfeer en de toegangsprijs zijn laagdrempelig.

Maak't zelf!

Praktische informatie
SIO gebouw Thorbeckelaan 2 in Zwolle ZuidVoor kaarten en meer informatie: www.zzuit.nl

www.naaischoolhermien.nl

www.

Naaldboetiek.nl

Uw speciaalzaak voor:
Assendorperstraat 55, 8012 DG Zwolle. Tel. 038-4220780

Brei-, Haak-, Borduur-, Quilt-,
Kleinvak-, (Kralen)Hobbyspullen

Gecertificeerd Gilde schoenmaker

Naaimachine onderhoud

voor ‘n deksels goede kwaliteit

(voorheen S.K.N.S)

Inlijsten van borduurwerken en foto

Voor degelijke schoenreparatie,
ook reparatie aan
orthopedisch schoeisel en
correcties aan confectie schoeisel

Wij zijn verhuisd naar nr 45a
(naast Primera)
Langstraat 45A, Wijhe • Tel. 0570-522108

ZWOLLE

De 1 mm dunne elektrische
infrarood vloerverwarming die
een heel huis duurzaam verwarmt!

• Geschikt voor renovatie en nieuwbouw
• Uitstekend duurzaam alternatief voor gas
• Ideaal i.c.m. zonnepanelen
• Elke ruimte afzonderlijk te bedienen
• Toepasbaar onder elke vloer
• Compleet inclusief advies en installatie

De warmte van morgen.

De warmte van morgen.

De warmte van morgen.

Bel voor een afspraak of meer informatie naar 038 - 8521857 of kijk op www.speedheat.nl

Zwolle

www.wvzwollezuid.nl
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DE WERELD VAN DE WOENSDAGMARKT
Bakker Luc Post is de jongste marktondernemer
Hij is pas 24 jaar en de jongste marktkoopman op de markt in Zwolle-Zuid.
Toen hij 18 jaar was kocht hij op Marktplaats van al zijn spaargeld een tweedehands verkoopwagen en begon brood
en koek te verkopen op de markten in
Olst en Hoogeveen. Zes jaar later heeft
hij dertien medewerkers in dienst, waarvan vier fulltime. Onder zijn bedrijfsnaam ‘Bakker Luc’ staat hij met twee
marktwagens elke week 80 à 90 soorten
brood en koek te verkopen in Kampen,
Ommen, Dedemsvaart, Lemmer, Olst,

Leeuwarden, Hoogeveen, Deventer en
op de woensdagochtend Zwolle-Zuid.
Wijkbewoners staan al vroeg bij Luc in
de rij voor hun verse brood.
In Zwolle-Zuid werkt hij met zijn vaste
medewerkers Gera en Christian en het is
te zien dat ze plezier hebben in hun werk.
Luc met zijn stralende glimlach en Gera
“doet het als een hobby erbij”; de overige
dagen werkt ze op een kantoor. Christian
is nog in opleiding en werkt vier dagen
voor Luc en gaat een dag per week naar

school. Het verse brood wordt ’s nachts
gebakken in de ambachtelijke bakkerijen
van De Bakkerie en ’t Stoepje in Bunschoten-Spakenburg en om half zes met
een vrachtwagen aangeleverd bij de kraam
van Luc: “Soms zijn de broden nog warm.”
Pas bij verkoop aan de klant wordt het
brood gesneden.
Luc Post is al op twaalfjarige leeftijd op de
zaterdagen gaan meewerken in een
bakkersmarktkraam en in ruil voor zijn
werkzaamheden kreeg hij brood mee

voor thuis. Na de lagere school liep hij
tijdens zijn vervolgopleiding stage in de
ambachtelijke bakkerij van het brooden banketbedrijf Groot Koerkamp in
Genemuiden: “Daar heb ik ontzettend
veel over brood en banket geleerd.” Op
zijn zestiende startte hij een werk-leertraject bij een marktkoopman in brood en
banket voor vier dagen in de week en een
dag naar school. Luc heeft naast zijn opleiding altijd gewerkt: “Dat heb ik van huis
uit meegekregen. Als je geld wilt uitgeven
moet je er voor werken. We kregen geen
zakgeld.” Op zijn 18de is hij als marktkoopman voor zichzelf begonnen en
gezien de snelle groei tot nu toe is het wel
duidelijk dat hij een rasechte ondernemer
is. Met hart en ziel zet hij zich met veel
passie in voor zijn bedrijf. Medewerkers
willen graag voor hem werken en de groei
is er nog lang niet uit. Op de vraag of zijn
markthandel genoeg oplevert zegt hij
gekscherend: “Veel werk voor weinig,
maar nooit chagrijnig.”
Luc staat nog niet zo lang op de markt in
Zuid. In maart 2021 heeft hij de markthandel overgenomen van Harrie en Gea
Knegt, die bijna veertig jaar in
Zwolle-Zuid hadden gestaan. De klanten
van Harrie en Gea zijn meegegaan naar
Bakker Luc en elke woensdag komen er
wel vierhonderd inwoners uit Zuid naar
zijn kraam. Als Luc aan het einde van de
dag broden over heeft verkoopt hij die met
korting aan arme gezinnen in zijn woonplaats IJsselmuiden “en die krijgen
er meestal ook nog iets extra’s bij.”

TEKST EN FOTO  HENNIE
VRIELINK

ER STAAT OOK EEN MOOI ARTIKEL OVER BURENDAG OP DE WEBSITE. ZIE WWW.WVZWOLLEZUID.NL

Steek je licht op in het donker

VOETGANGERS VEILIG OP PAD
De Schellerbergweg, Kleine Veerweg en
de Oldeneelweg zijn ’s avonds niet verlicht. Nog te vaak gaan wandelaars en
hardlopers op pad zonder reflecterend
kleding of verlichting. Als het aan de
buurtvereniging Schelle-Oldeneel ligt
is deze onveilige situatie binnenkort
verleden tijd. Ze gaan actie voeren.

Bestuurslid Martin Neijensteijn: ‘De
zichtbaarheid en dus de veiligheid van
voetgangers in het donker vinden we
belangrijk. We hebben daarom contact
gelegd met John de Vries, wijkregisseur
van de gemeente Zwolle. Hij stond direct
open voor een gesprek en ons aandachtspunt werd ook door hem onderkend.
De conclusie was dat het tijd is voor een
gezamenlijke actie.’

zodat voetgangers zich bewust worden
van de noodzaak van verlichting.’

John: ‘Uit onderzoek blijkt dat voetgangers in de wintermaanden vier tot vijf
keer zo vaak slachtoffer zijn van verkeersongelukken dan in de zomermaanden.
Voetgangers zijn niet verplicht om
verlichting te dragen, maar ik denk dat
niemand zichzelf bewust in een onveilige
situatie wil brengen. Vandaar deze actie,

STEEK JE LICHT OP IN HET DONKER
Martin: ‘Hiermee hopen we dat ze beter
gaan nadenken over hun eigen veiligheid
en die van de andere weggebruikers.
Zodat ze de volgende keer in het donker
op stap gaan met verlichting. Gelukkig
zijn er ook mensen die wel goed zichtbaar zijn. Die willen we vooral aanmoe-

AVONDACTIE NOVEMBER
Op twee avonden in november gaat de
vereniging met een aantal vrijwilligers
flyers uitdelen met praktische tips voor
het veilig wandelen en hardlopen in het
donker. Mensen die niet goed zichtbaar
zijn krijgen een armband met ledlamp.

digen om hiermee door te gaan en
anderen er op te wijzen als ze onzichtbaar
zijn. Dat kan heel simpel met de oproep:
Steek je licht op in het donker.’
TIPS VOOR DE VOETGANGERS
•	
Draag reflecterende kleding en/of
armband met lamp
•	Loop aan de linkerkant van de weg
en draag de armband aan de rechterarm
•	Niet oversteken in de bocht
•	Geef je hond ook een lichtje of hesje

BRON  GEMEENTE ZWOLLE
JOHN DE VRIES
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OEKRAÏNERS IN ZWOLLE-ZUID
Buurvrouwen helpen Oekraïense vluchtelingen
In de Wijkkranten van augustus en oktober maakten we kennis met de Oekraïense Elena Shchyra die voor de liefde
naar Zwolle-Zuid verhuisde, haar vriendin Lyuda en kinderen uit Oekraïne
hielp vluchten en zich vanwege de oorlog
bezighoudt met hulp aan Oekraïense
vluchtelingen in Nederland. Voor allerlei praktische hulp heeft Elena de hulp
ingeschakeld van haar buurvrouw Belinda de Lange.

EEN BETROKKEN STRAAT

“Ongeveer tien jaar geleden hebben Elena
en ik elkaar leren kennen tijdens een
straatbarbecue. De Krulmate is met 120
nummers een heel betrokken straat. Elke
eerste zaterdag van de maand hebben we
koffieochtenden bij iemand voor het huis,
er is een straatapp en een Facebookpagina.
Toen Elena en ik begin maart op de Facebookpagina hadden vermeld dat Elena’s
Oekraïense vriendin met twee kinderen
bij haar logeerden, deed iedereen in de
straat iets. De een bracht skeelers en kle-

ding, weer een ander eten, dropjes en
hagelslag”, vertelt Belinda de Lange.
“Toen Elena mij vroeg of ik haar wilde helpen, zei ik natuurlijk ‘ja’! Ik kan Elena helpen met de Nederlandse taal, bellen naar
instanties, informeren hoe het zit met bijvoorbeeld school en de zorgverzekering.
Er komt zoveel bij kijken. In het begin had
de zoon van Elena’s vriendin het heel erg
moeilijk in Nederland. Toen heb ik hem
meegenomen naar de voetbalclub van
mijn zoon.”
Verder helpt Belinda ook bij het ophalen
van allerlei spullen in de omgeving: “We
zijn altijd bezig. We gaan speelgoed, fietsen en kleding ophalen en wegbrengen.
Mensen die in Nederland aankomen, hebben vaak geen kleding omdat ze door de
bombardementen halsoverkop moesten
vluchten.”

ZOEKEN NAAR HUISVESTING

“In het begin waren Elena en ik een soort
makelaars. Via kennissen, Elena’s netwerk

en Facebook konden we Oekraïense
vluchtelingen plaatsen in een vakantiewoning of boerderijtje die mensen gratis ter
beschikking stelden. Het is mooi als mensen zoiets willen doen”, vertelt Belinda.
Ook leerde Elena een eigenaar kennen van
een bouwbedrijf die wel wilde helpen met
het tijdelijk huisvesten van Oekraïners.

graag wilde vakkenvullen, omdat ze overdag wat te doen wilde hebben. Dan bel ik
de supermarkt op en overleg wat de mogelijkheden zijn. Een ander meisje werkt in
een pretpark hier in de buurt. Ook ben ik
met een negentienjarig meisje bij Windesheim geweest om te regelen dat ze daar
haar studie kon vervolgen.”

BEMIDDELEN BIJ WERK

Belinda vindt het de normaalste zaak van
de wereld om Elena met allerlei Oekraïense families te helpen. “Voor mij is het een
kleine moeite. Als je zelf in zo’n situatie
zou zitten, zou je ook dankbaar zijn als iemand je helpt. We klagen soms dat de wereld zo individualistisch is geworden,
maar op dit moment merk ik dat niet. Nederlandse bedrijven willen graag helpen.
Bovendien is er werk genoeg. De Oekraïners zijn blij dat ze zich nuttig kunnen maken en dat ze wat bijverdienen. Geld dat
hard nodig is om later in Oekraïne hun
huizen weer op te bouwen.”

Toen Elena’s vriendin begin maart naar
Zwolle vluchtte, was Nederland nog niet
voorbereid op vluchtelingen. “Af en toe
belden we met gemeente Zwolle over wat
we moesten doen. Maar de gemeente wist
het toen ook nog niet. Dus ging alles via
Elena’s netwerk. Ook hebben we een
school in de buurt gevraagd of de kinderen naar school konden gaan. Verder bemiddelt Belinda bij werk, geeft tips aan
bedrijven hoe ze een Oekraïner het beste
in kunnen huren als ze dit spannend vinden, zorgt voor een eerste afspraak tussen
het bedrijf en de toekomstige werknemer,
zoekt het minimumloon uit en zorgt voor
een reisschema. “Er was een meisje dat

TEKST EN FOTO  HILDE VAN
RAVENHORST

Luna Koops kreeg in Zuid veel voorkeursstemmen
Luna Koops (25) woont in Geren en is
een half jaar gemeenteraadslid voor de
PvdA. Ze kreeg bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart veel voorkeurstemmen in Zwolle-Zuid. Tijdens de
verkiezingscampagne kreeg iedere
inwoner van Zuid een persoonlijke brief
van Luna in de brievenbus, die eindigde
met: “Als jij je kunt vinden in mijn
verhaal en een jonge kandidaat je stem
wil toevertrouwen, zou ik vereerd zijn
om met jouw steun te werken zodat
Zwolle weer voor iedereen is.” Door deze
persoonlijke campagne werd ze met
voorkeurstemmen gekozen.
Luna woont sinds twee jaar in Geren. Ze is
opgegroeid in Zwolle en woonde een hele
tijd aan de Hortensiastraat in Assendorp.
Zwolle-Zuid was altijd heel dicht bij voor
haar. “Het tunneltje door en dan was ik er
al.” Ze vindt Zwolle-Zuid een prettige wijk.
“Alles in de buurt, veel groen en dicht bij
de binnenstad.” Ze studeert aan Hogeschool Windesheim voor leraar natuurkunde en heeft tijdens een stage al les
gegeven op Jena XL in Zuid. Ze neemt iets
meer tijd voor haar studie omdat ze het
gemeenteraadswerk goed wil doen en dat
kost haar meer dan twintig uur per week.
Ze houdt zich met name bezig met jeugdzorg, de Spoorzone, studentenzaken en
toegankelijkheid van publieke voorzieningen. “Omdat de toegang tot de
nieuwe ondergrondse fietsenstalling bij
het station problemen opleverde, zochten
veel mensen contact met mij.” Ze stelde
deze problematiek aan de orde bij het
gemeentebestuur. “Als volksvertegenwoordiger is het het leukst als je iets kunt
betekenen voor de mensen in de stad.”

LHBTQIA+

Luna maakt er geen geheim van dat ze tot
de groep lhbtqia+ behoort en dat ze een
vriendin heeft, met wie ze rustig hand in
hand door de stad loopt. “Soms wordt je
geïntimideerd als je op hetzelfde geslacht
valt.” Luna: “Twintig procent van de huidige jongeren valt onder lhbtqia+ en dat

wordt gelukkig steeds meer genormaliseerd. Dat verhaal moet ook een plek hebben in de gemeenteraad. Het geeft soms
andere perspectieven, bijvoorbeeld als het
gaat over sociale veiligheid.” Ze wordt blij
als ze ergens een regenboogvlag ziet
hangen; dat betekent veel voor haar: “Ik
mag er zijn.” Ze wil later leraar worden op
een middelbare school. Niet alleen om
deze jongeren les te geven, maar ook om te
laten zien dat ze tot de lhbtqia+ groep

behoort en dat je er mag zijn. In elke klas
zitten meestal vijf à zes leerlingen die tot
dezelfde groep behoren als Luna.
Luna Koops is zeven jaar geleden lid
geworden van de PvdA in de tijd dat de
partij tijdens de Tweede Kamerverkiezingen een dramatisch verlies leed van
38 naar 9 zetels. Voor Luna was dat niet
alleen een negatieve ervaring. “De partij is
toen erg veranderd. Een aantal kopstuk-

ken nam afscheid en de partij werd veel
opener en gezelliger. Daar heeft de nieuwe
partijvoorzitter Zwollenaar Nelleke Vedelaar een belangrijke bijdrage aan geleverd.”
In 2019 werd Luna landelijk voorzitter van
de Jonge Socialisten en samen met partijvoorzitter Nelleke vormden ze dat jaar
“de Zwolse macht”.

TEKST EN FOTO  HENNIE
VRIELINK
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Wanneer laat jij graag je tanden zien? Fris in de ochtend
of op je gemak in de avond? Het maakt ons niet uit.
Wij zijn nu heel vroeg én heel laat open!
Van 7.00 – 21.00 uur.
Kijk voor meer informatie op www.heeldemond.nl
HEELDEMOND TANDARTSEN STAAT VOOR:

•

SPECIALE AANDACHT VOOR ANGSTIGE

•

RUST, ZORG EN TOEWIJDING

•

GEEN WACHTLIJST

•

EÉN VASTE TANDARTS

•

VEEL AANDACHT VOOR PREVENTIE

•

FOCUS OP INNOVATIE EN VERBETERING

EN (HOOG)GEVOELIGE MENSEN

Van der Heydenstraat 6-4 · 8014 ZZ Zwolle
T 038 - 42 57 800 · www.heeldemond.nl
WIJ ZIJN GEVESTIGD IN ZORG PUNT ZUID

80

9.4/10

feedback
company

auto’s
op voorraad
In alle prijsklassen met KMen onderhoudshistorie

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL
HET ALTERNATIEF VOOR DE DEALER

RefleX Natuurlijk (w)eten
Orthomoleculair en natuurgeneeskundig praktijk
Bioresonantie
Electro-acupunctuur
Voetreflex plus therapie
Oor-acupunctuur
Spatadertherapie
Diverse cursussen
Online cursus tot gezondheidscoach

Celien van Dalen - Orthomoleculair en natuurgeneeskundig therapeut
06 53945165 WWW.REFLEX-ZWOLLE.NL WWW.REFLEX-LEREN.NL

SPECIALIST IN DIGITALISEREN
Videobanden • Video8
(ook Hi en mini cassettes)

Dia's • Lp's • Bandrecordertapes •
Audio cassettes
Dit naar dvd's/cd's/usb-sticks

B. VELDHUIS, ZWOLLE-ZUID (GERENBROEK)

Vergoeding mogelijk, afhankelijk van uw persoonlijke zorgverzekering.

b.veldhuis@hetnet.nl • 06 160 906 39

IJSSELEN MET EIKELBOOM
Wijkgenoot Wim Eikelboom vertelt in elke Wijkkrant een wederwaardigheid over de IJssel. Zijn IJssel-foto’s zijn te volgen op Twitter
via @boomeik en hij is maker van de podcast Rivierverhalen.

Waarom er in de wijk paaltjes staan met oranje ringen
Overal in Zwolle-Zuid kun je ze tegenkomen: houten paaltjes
in het plantsoen met een oranje gekleurde markering.
Waarvoor is dat?
Om opheldering te krijgen, ga ik langs bij Erik Bakker, groenadviseur bij gemeente Zwolle. Hij laat een kaart zien met zo’n
vijftig plekken in Zwolle-Zuid waar de bewuste paaltjes staan.
Het zijn stuk voor stuk plekken waar de Japanse duizendknoop
met hand en tand de kop wordt ingedrukt.

De Japanse duizendknoop is een zogeheten invasieve exoot,
een uitheems plantje met de neiging om snel te groeien,
veel ruimte in te nemen en alles te overwoekeren. Gemeente
Zwolle bestrijdt de duizendknoop heel gericht met een grondige
aanpak.
‘We zeven ter plekke de grond tot 1 meter diepte en halen de
wortels eruit. Daarna zetten we de paaltjes erbij als markering.
Elke maand komen we langs om eventuele jonge scheuten te
verwijderen’, vertelt Erik Bakker. ‘Het zit in de genen van deze
plant: mij krijg je er niet onder. Dus je moet echt grondig je best
doen om ’m uit te roeien.’ Het groeiseizoen van de duizendknoop
gaat tot eind oktober.

WOEKERPLANT

De verfoeide duizendknoop is in Zwolle-Zuid terecht gekomen
via aangevoerde grond, bij plaatsing van vuilcontainers bijvoorbeeld en op andere plekken in bermen. ‘We hebben ‘m ‘cadeau’
gekregen. Nu zijn we er kien op dat we bij elke vracht grond eisen
dat er geen duizendknoop-wortels in te vinden zijn.’
De woekerplant kan schade veroorzaken aan kades en wegen en
zorgt ervoor dat ecologische bermen niet tot bloei komen. ‘We
hebben ‘m aardig in de tang met onze aanpak’, zegt Bakker. ‘Als
je zelf duizendknoop in je tuin vindt: Graaf hem uit en gooi hem
NIET IN DE GROENCONTAINER, want daardoor blijft dit
plantje in het systeem.’

Deze foto werd ons toegestuurd door
wijkbewoner Klaas Jurjens van de
Tichelmeesterlaan.

Meer weten over de japanse duizendknoop in Zwolle. Kijk op
www.zwolle.nl/japanseduizendknoop

Achter hun tuin in de wijk Gerenbroek
tierde de duizendknoop welig. De
gemeente heeft echter eind van de zomer
alle haarden verwijderd. De werkmannen van de gemeente gaven aan de
komende jaren elke 14 dagen de haarden
te inspecteren. Om zo de duizendknoop
in toom te houden.

TEKST EN FOTO
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WIM EIKELBOOM /RIVIERVERHALEN
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Nieuwe tuin
Wij maken gratis uw ontwerp
Nieuwe bestrating
Zeer aantrekkelijke aanbiedingen
Overkappingen
Voor u op maat gemaakt
Schuttingen
Diverse modellen leverbaar, vraag er naar
Aanleg
We doen het tegen scherpe prijzen
Bel: 038-4216496 / 06-22446905

Kom bewegen!
Er

vinden wekelijks sportactiviteiten
plaats in heel Zwolle

In Zwolle Zuid kunt u o.a. meedoen met:

We volgen de actuele
RIVM regels.

- Fitness

ma.

09.30-10.30

SV Zwolle

- Milde Yoga

ma.

16.30-17.30

de Pol

- Badminton

ma.

13.30-14.30

Sporthal Zwolle Zuid

- Pilates

di.

13.00-14.00

Sporthal Zwolle Zuid

- Dynamic tennis di.

13.00-14.00

Wijkcentr. Gerenlanden

- Tai Chi

09.00-10.00

de Pol

di.

Plezier en gezelligheid
staan centraal tijdens de
activiteiten voor senioren.
Of u nu veel of weinig
ervaring heeft, kom eens
binnenlopen voor een
gratis proefles.

w w.tuintota lcenter.nl
www.tuintotaalcenter.nl
www.tuintotaalcenter.nl
www.tuintotaalcenter.nl

Aandacht voor wat leeft, groeit en bloeit
Zondag 2 oktober werd er in de Koningskerk extra aandacht besteed aan alles wat
leeft, groeit en bloeit rondom ons. Tegelijk was er veel aandacht voor wat wij mensen
doen, waardoor natuur en klimaat onder druk staan. Ds. Jeroen Sytsma las een tekst
uit de bijbel: "Eieren mag je uit het nest halen om te eten, maar de moedervogel mag
je niet doden." Om het met heel daagse woorden te zeggen: "Slacht de kip met de
gouden eieren niet." Iedereen snapt dat dat dom is, toch zijn we daar nu precies mee
bezig. De natuur, de grondstoffen, de bossen, dat is onze kip met gouden eieren,
maar we putten haar uit en slachten haar. Gerben de Wild sprak onderstaand gebed
uit:
Here God, Schepper van het leven,
Anderhalve graad
en wat klimaatrapporten te laat,
keren we ons tot U.
We moeten bekennen, we rennen, als dollen in het hier en nu.
We gaan vliegtuig in, winkel uit, we slopen en kopen uw schepping
naar de maan.
En al stijgt het water ons tot de lippen, loopt uw schepping op de klippen,
met microplastics tot in onze longen,
de koopkracht móet door ons bezongen.
Here God, we roepen uw naam, zie ons toch aan, waar eindigt deze waanzin

of zit er voor ons geen traan meer in het vat?
Bent U ons dan éindelijk zat?
Heer, geef ons uw genadeklap,
vertrap
dat stenen hart
van ons en laat ons sterven
aan onszelf. Verwerven
Uw koninkrijk.
Maak ons de koning te rijk
met alleen wat brood en wijn.
En laat ons de minste willen zijn.

Heer, geef ons ontzag voor wat u hebt gemaakt.
Voor alles wat spint, brult, kwettert en kwaakt.
Maak dat alles wat stroomt, waait, golft ons raakt
en leef in ons, zodat de liefde niet verzaakt.

BRON KONINGSKERK EN INA HUISMAN
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METERS BUUTENSPEL
Een nieuw veld als stimulans
Het is oktober 1963 en de kleedkamers
zijn nog lang niet klaar. Sterker nog: de
fundamenten liggen pas nét in de grond.
Terwijl het bestuur van SVI de leden
oproept om deel te nemen aan een inzamelingsactie in Ittersum, Oldeneel en
Schelle, stellen enkele bewoners hun
garageboxen tijdelijk beschikbaar als
kleedkamers. Zo kan er toch gespeeld
worden op het nieuwe terrein, dat nú

Topscorers seizoen 1963/1964

eigenlijk al te klein is voor wedstrijden en
trainingen als er geen tweede veld kan
worden gerealiseerd. De supportersvereniging zit trouwens ook niet stil. Op de
eerste (en tevens succesvolle) feestavond
van deze club worden nieuwe doelpalen,
zitplaatsen en vlaggen voor het nieuwe
veld én een bal aangeboden.
Op het einde van dat seizoen volgt trouwens een daverende verrassing. Koud in

de vierde klasse en dan gelijk kampioen
worden! ‘Dat nieuwe veld heeft blijkbaar
stimulerend gewerkt’, merken supporters
op. Na 18 duels staan SVI, CSV en HHC
elk op 24 punten. Maar uiteindelijk wordt
in de nacompetitie uitgerekend op dat
nieuwe eigen veld een paar keer verloren.
Niet SVI, maar CSV wordt kampioen.
Topscorers van de blauwhemden: Jos van
Dijk met 15 goals en Marjan Beumer
met 11.

Vierde klasse B zaterdag		

1963/1964

In de rubriek 'Meters
Buutenspel' behandelt
Gerjos Weelink feitjes uit
de voetbalgeschiedenis van
Zwolle-Zuid. Van voor de
oorlog, tot het huidige
seizoen.
De rubriektitel is gebaseerd
op het in 1983 verschenen
boek 'Meters Buutenspel!’ of
Voetballers zijn moordgozers.
Voetbal in Zwolle van 1893
tot 1983', van de in 2012
overleden voetbalstatisticus
Gerard Schutte.

15 Jos van Dijk

SVI		
18

10

4

4

24

48-24

11 Marjan Beumer

HHC		
18

12

0

6

24

42-23

08 Toon van der Kolk

CSV’28		
18

10

4

4

24

40-23

05 Fred Lafaille

WZC		
18

9

4

5

22

43-25

04 Herman Jansen

Bergentheim		
18

8

3

7

19

40-49

Tuinders		
18

8

1

9

17

31-36

IJVV		
18

5

5

8

15

30-30

CSV’28 – HHC

1-1

VIOS V		
18

7

3

8

17

32-43

SVI – CSV’28

2-3

DESZ		
18

6

2

10

14

28-27

SVI – HHC

2-7

DKB		
18

1

2

15

4

21-75

HHC – SVI

4-0

HHC – CSV’28

1-2

CSV’28 – SVI

3-1

03 Gerrit Otten
02 Roelf Paasman
01 Zander Koeslag
01 Jan W. Schuring
01 Bert Tijhuis

Beslissingswedstrijden om
het kampioenschap

SVI is geen kampioen
(CSV’28 daarentegen wél)

Gebruikte bron: 'Kappen en Draaien, feiten en
verhalen uit de 50-jarige historie van v.v. SVI
(1952-2002), Dick Hulleman en Jan Oelen.

WIJKAGENTEN IN ZUID AAN HET WOORD
MEER TIPS Wilt u meer tips hoe u de kans op een woninginbraak kunt verkleinen?
Kijk op www.politiekeurmerk.nl/ preventietips

VERDACHTE ZAKEN? MELD HET BIJ DE POLITIE

Een groot deel van de jaarlijks door de politie opgeloste misdrijven is te danken aan tips. Wie iets wil melden over een misdrijf, kan dat 24 uur per dag doen.

Een automobilist rijdt door nadat hij tegen een
geparkeerde auto is gebotst en u heeft z’n kenteken
genoteerd. Er lopen vreemde mensen door de straat
die opvallend veel belangstelling hebben voor het huis
van de buren of de geparkeerde auto’s. Jongeren
vernielen een brievenbus met vuurwerk. Het zijn
maar drie willekeurige voorbeelden van meldingen
uit de dagelijkse praktijk, waar de politie blij mee is.
ACHTERAF SPIJT
En niet alléén zij. De eigenaar van de geparkeerde auto
kan door de melding zijn schade verhalen en door de

tip over vreemde snoeshanen wordt mogelijk een
inbraak of autokraak voorkomen. Niemand die dan
dankjewel zegt. Maar de politie heeft genoeg voorbeelden waarin buurtgenoten achteraf zeggen spijt
te hebben dat zij niet belden.
HANDIG
Twijfelt u toch? Agenten komen liever voor niets,
dan te laat, dus bel dan voor alle zekerheid toch het
alarmnummer 112 (bij acute heterdaadzaken), of het
algemene nummer 0900-8844 (als het minder haast
heeft). Probeer ook kenmerken van dader(s) en

vervoermiddel(en) te noteren, want soms kan de
politie niet direct op uw telefoontje reageren.
Dan is een kladje of een foto wel zo handig.
UW WIJKAGENT
Meer informatie of contact met uw wijkagent?
Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode
in. Automatisch verschijnen dan naam en foto.
De wijkagenten van Zwolle-Zuid hebben op
woensdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur wijkspreekuur bij de Pol, Gelijkheid 1 te Zwolle.
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Maandag, dinsdag en
woensdagochtend
van 10.00 - 11.00 uur


 
 
 






Donderdagochtend
van 10.00 - 12.00 uur
Met maandelijks thema en bezinningsmoment

Buurtontmoeting

 
 


Aandacht voor elkaar



Koffie
en/of


thee


Goed gesprek

Belangstelling

Creativiteit

Meer informatie?
Vraag nieuwsbrief aan via
kerkindebuurt@koningskerk.nl
Facebook: Koningskerk Zwolle-Zuid
www.koningskerk.nl

Landsheerlaan 5

